[Nr STUDENT/5/2016]

Z nami w świat

… czyli zagraniczne oferty nauki i pracy dla Studentów Akademii
Morskiej w Szczecinie oraz ciekawe informacje związane z uczeniem się
w świecie 2.0

PŁATNE STAŻE, STYPENDIA


Dodatkowe nabory na wyjazdy na studia i praktyki ERASMUS+ w roku
akademickim 2016/2017. W dniach 05.05.2016r - 31.05.2016r trwają dodatkowe
nabory na wyjazdy na praktyki lądowe 2017 realizowane w ramach programu ERASMUS+
w roku akademickim 2016/2017 (czerwiec 2016 - wrzesień 2017) oraz wyjazdy na studia
w semestrze letnim 2016. To już ostatnia szansa by zgłosić się na wyjazdy w przyszłym
roku akademickim! Do naboru mogą przystąpić studenci, który w momencie wyjazdu będą
mieć ukończony I rok studiów. W praktykach ERASMUS+ mogą również brać udział osoby,
które kończą już studia (wyjazd jako absolwent). Szczególnie zapraszamy studentów ze
stypendium socjalnym – otrzymają oni wyższe stypendia programu POWER


INFORMACJE OGÓLNE O WYJAZDACH ERASMUS+



STAWKI STYPENDIÓW ERASMUS+



DOKĄD MOGĘ WYJECHAĆ NA PRAKTYKĘ? (ZASIĘG
GEOGRAFICZNY ERASMUS+)

 DOKĄD MOGĘ WYJECHAĆ NA STUDIA?










Szukasz dodatkowych informacji odwiedź stronę
www.erasmusplus.am.szczecin.pl lub zgłoś się do Koordynatorki Uczelnianej ERASMUS+
(email erasmus@am.szczecin.pl,
tel. 91 48 09 345, Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej pok. 102).
Baza staży zagranicznych więcej…
Stypendium “Dream NEW” – przeznaczone dla studentów z Europy, pragnących podjąć
studia na okres jednego semestru w Nowej Zelandii. Jeśli jesteś typem marzyciela
spragnionego przygód i poszerzenia własnych horyzontów, ta propozycja jest właśnie dla
Ciebie. Więcej...
[POLSKA] Ostatnia szansa rejestracji do Programu Mobilnościowego MOST.
Program MOST jest adresowany do studentów zainteresowanych spędzeniem semestru lub
roku w innej szkole wyższej w Polsce. Studia w ramach MOST może podjąć student nie
wcześniej niż po ukończeniu trzeciego semestru studiów. Student ma prawo ubiegać się o
przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet. Rekrutacja do MOSTu odbywa się od 15
kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki). Więcej...
[SŁOWACJA] Narodowy Program stypendialny Republiki Słowackiej ma na celu m.in.
wspieranie mobilności studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników
badawczych z zagranicy, związanej z pobytami w słowackich szkołach wyższych i
jednostkach badawczych. Więcej…
[BELGIA-FLANDRIA] Uniwersytet w Antwerpii zaprasza do odbycia studiów na poziomie
Master w roku akademickim 2016/2017 w dziedzinie gospodarki morskiej i transportu
lotniczego (C-mat). Termin aplikowania do 31.05.2016r. Więcej…

SZKOLENIA, KURSY

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej
Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2 (pok. 101), 70-500 Szczecin,
Tel. +48 91 48 09 345, -817 Fax. +48 91 48 09 831
international@am.szczecin.pl www.international.am.szczecin.pl

1

Studencka organizacja non-profit BEST (Board of European Students of Technology)
organizuje wydarzenia, dzięki którym studenci mają szansę na obycie się w
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międzynarodowym środowisku, nawiązanie kontaktów, udoskonalenie znajomości języka
angielskiego oraz dobrą zabawę. Przez cały rok lokalne grupy BEST organizują krótkie (1-2
tygodniowe) kursy, dzięki którym studenci mają okazję pogłębić swoją wiedzę na wybrany
temat. BEST organizuje także seminaria naukowe, konkursy oraz imprezy rozrywkowe.
W każdym kursie organizowanym przez BEST bierze udział 20-30 studentów. Więcej…

KONKURSY, WYDARZENIA…






Konkurs "Young Code Architects". Weź udział w konkursie i wygraj płatny staż w
Dziale Produkcji Oprogramowania! Young Code Architects to cykliczny konkurs dla
programistów organizowany przez firmę Streamsoft. Konkurs skierowany jest do
studentów, absolwentów szkół wyższych z całej Polski oraz do pasjonatów, którzy chcieliby
związać swoją przyszłość z branżą IT. To również okazja do zdobycia płatnego stażu i
rozpoczęcia kariery zawodowej jako programista w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Termin nadsyłania prac do 16 maja 2016 r. Więcej…
Konkurs stypendialny „Ekologia w transporcie drogowym w Europie”.
Clicktrans.pl, największy w Polsce serwis aukcji transportowych, ogłasza I edycję
ogólnopolskiego konkursu stypendialnego „Ekologia w transporcie drogowym w Europie –
nowe rozwiązania, szanse i wyzwania”. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o ekologii w
transporcie. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 2000 zł!
Zadaniem konkursowym jest przesłanie do 31.05.2016r. analizy obecnej sytuacji na
rynku transportowym w Europie ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekologii w
transporcie oraz zaproponowanie innowacyjnego połączenia transportu i idei ochrony
środowiska. Oprócz pracy pisemnej (do 15 000 znaków), uczestnicy mogą przesłać
załączniki w dowolnej formie - mile widziane są szczególnie filmy video, infografiki oraz
zdjęcia. Więcej…
Konkurs na nowe logo Politechniki Łódzkiej. Rektor PŁ ogłasza Konkurs na nowe
logo oraz system identyfikacji wizualnej Politechniki Łódzkiej. Celem Konkursu jest
wyłonienie projektu graficznego logo PŁ, na podstawie którego zostanie stworzony nowy
system identyfikacji wizualnej. Władzom uczelni zależy, aby nowy system identyfikacji
zwracał uwagę na nowoczesność i prestiż oraz renomę Uczelni, podkreślając równocześnie
jej bogatą historię i tradycję. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski, trzyetapowy.
Termin nadsyłania prac do 06.06.2016r. Więcej…

PRAKTYKI






Baza praktyk zagranicznych więcej…
Baza praktyk zagranicznych więcej…
IAESTE oferuje praktyki za granicą dla studentów Polskich uczelni wyższych, głównie
kierunków technicznych. Najczęściej trwają one od 6 do 12 tygodni i mogą się odbywać w
jednym z ponad 90 krajów świata. Więcej…
Parlament Europejski oferuje płatne i niepłatne praktyki w ramach działalności swojego
Sekretariatu. Praktyki mają uzupełniać kształcenie zawodowe młodych obywateli oraz
przyczyniać się do zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji. Termin składania aplikacji
– do 15 maja. Więcej…
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SZKOŁY LETNIE
Zastanawiasz się jak spędzić wakacje? Zgłoś się na SZKOŁĘ LETNIĄ w którejś z
zagranicznych uczelni. Poćwicz język obcy, poznaj bliżej kraj, w którym szkoła letnia jest
organizowana, poznaj studentów z całego świata. Poniżej kilka wybranych ofert:








[BAWARIA] program HFU-lato 2016 Szkoły dla studentów międzynarodowych
"White Water Management - Zarządzanie Nauką w nowy sposób". Językiem wiodącym jest
język angielski. Wnioski można składać do 15 maja 2016r. Więcej…
17.Letnia Szkoła „Take the Best from East and West” na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu w Lublanie. W dniach od 4 do 22 lipca 2016r. Wydział
Ekonomii Uniwersytetu w Lublanie po raz 17 organizuje Letnią Szkołę pod tytułem „Take
the Best from East and West”. Jest to intensywny trzytygodniowy program, dedykowany
przede wszystkim dla studentów studiów I i II stopnia na uczelniach ekonomicznych, a
także studentów innych uczelni, którzy są zainteresowani poszczególnymi dziedzinami.
Zajęcia w ramach Letniej Szkoły są prowadzone w jęz. angielskim. W programie
przewidziano także m.in. zwiedzanie wybranych
przedsiębiorstw. Zgłoszenia będą
przyjmowane do 10 czerwca 2016r. Informacje o Szkole i formularze zgłoszeniowe są
dostępne <tutaj>.
Balkan Express Summer School w dniach 26.06-16.07.2016. Więcej…
Więcej ofert dotyczących Szkół Letnich znajdziesz <tutaj>

TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ





Mapy Myśli - 7 kreatywnych zastosowań, nie tylko dla studentów. Sprawdź ile przyda
się Tobie. Więcej…
Umiejętność szybkiego uczenia się to niezmiernie ważna umiejętność każdego
człowieka. Szybka nauka odbywa się poprzez wypracowanie szybkiego zapamiętywania.
Istnieją naukowo udowodnione, a przy tym łatwe w użyciu, sposoby na zwiększenie
sprawności pamięci, szybszą i łatwiejszą naukę. Więcej…
Czy znasz już DUOLINGO? Duolingo jest bezpłatnym programem do nauki języków
obcych. Jest dostępny zarówno jako strona internetowa, jak i w postaci aplikacji na
Androida czy iOS. Oprócz angielskiego możliwa jest również nauka: hiszpańskiego,
francuskiego, włoskiego, niemieckiego i portugalskiego. W przygotowaniu są: niderlandzki,
duński, szwedzki, rosyjski, węgierski, turecki oraz rumuński. Dostępne są różne stopnie
zaawansowania a nawet rywalizacja z innymi. Więcej…

CZY WIESZ ŻE…
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Podzielasz zamiłowanie do nauki, kultury i przyrody oraz dziwnych zbiegów okoliczności,
które składają się na wspólne, ludzkie doświadczenie? Proponujemy zatem zestawienie
niezwykłych, mniej oczywistych faktów o świecie. Więcej…
Ciekawostki edukacyjne ze świata – więcej…
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